
As coreanas declaram g
A batalha de morte entre Samsung e LG pela
liderança do mercado de eletroeletrônicos
Eduardo Vieira

T
ODAS AS VEZES QUE CORINTHIANS
e São Paulo se enfrentam, as tor-
cidas vivem aquele rito catártico
do futebol. Alvinegros de um la-

do do estádio, tricolores do outro, gritos
de guerra, palavrões. Nas últimas sema-
nas a rixa ganhou um novo significado,
dentro e fora dos gramados. Desde agos-
to, o Corinthians passou a ser patrocina
do pela fabricante coreana de produtos ele-
troeletrônicos Samsung, que investiu 12
milhões de dólares para ter seu logotipo
estampado nas camisas do time. Até o fi-
nal do ano, a também coreana LG deve re-
novar seu contrato com o São Paulo, por
um valor semelhante. Multiplique a ani-
mosidade entre Corinthians e São Paulo
por 10. Multiplique por 20. Mesmo assim,
o resultado não vai chegar perto do tama-
nho da rivalidade entre Samsung e LG, as
duas maiores companhias do mercado bra-
sileiro de eletrônicos c competidoras fer-
renhas nos mercados de telefonia celular

e monitores para computador. "Na Coréia,
os filhos de quem trabalha na Samsung
não vão à escola no mesmo ônibus dos co-
legas que têm vínculos com a LG", afir-
ma Antônio Barreira Neto, executivo res-
ponsável pela fábrica de celulares da LG
no Brasil. "Aqui o clima de competição
entre nós ainda não chegou a tanto, mas
está cada vez maior."

A batalha entre Samsung e LG ganhou
força por aqui depois que as duas empre-
sas investiram mais de 200 milhões de dó-
lares no Brasil no ano passado. O dinheiro
foi usado na ampliação de fábricas e no lan-
çamento de novas linhas de produtos, o que
deixou para trás empresas há tempos esta-
belecidas no país, como Sony e Philips.
"Em todos os países em que as duas em-
presas entraram com investimentos desse
porte, a concorrência foi aniquilada", diz
um consultor. O que hoje já é uma dura que-
da-de-braço comercial tem tudo para se tor-
nar uma guerra aberta. No planejamento
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estratégico das duas empresas está a mes-
ma meta: liderar, em três anos. todos os
mercados dos produtos que elas fabricam.
"Em relação à concorrência, minha única
preocupação é com a Samsung", diz um
executivo da LG. "Para todos os lados que
olho, só vejo o logotipo azul dela."

O caso da Samsung e da LG mostra até
que ponto o ódio entre duas empresas po-
de dar resultado. Os números indicam que.
em poucos anos de presença no Brasil, as
coreanas se tornaram as grandes donas do
mercado. Em monitores, LG e Samsung
detêm juntas 65% das vendas, segundo a
empresa de pesquisas IDC. A holandesa
Philips, que até 2003 ocupava o segundo
lugar, hoje tem 6% de mercado. Ambas
vêm avançando rapidamente no país. No
último ano, as vendas da Samsung cresce-
ram 46% em relação a 2003. A LG cor-
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uerra no Brasil
re a uma velocidade ainda maior—a pre-
visão de seus executivos é fechar 2005 com
um incremento de 65% em relação ao fa-
turamento do ano anterior. Nos dois casos,
são desempenhos excepcionais num se-
tor que tem crescido a uma taxa de 8% ao
ano, de acordo com a Eletros, entidade
que representa os fabricantes de produtos
eletroeletrônicos no país.

À medida que a disputa no mercado bra-
sileiro se polariza entre LG e Samsung, as
duas empresas replicam no Brasil as mes-
mas táticas ferozes de competição de suas
matrizes na Coréia. "Se uma faz uma coi-
sa, a outra corre atrás", diz um executivo da
Samsung. "Foi assim com o patrocínio dos
times de futebol, com o lançamento da li-
nha branca, com os celulares e será assim
sempre, em qualquer segmento." Oficial-
mente, nenhum dos dois lados admite o te-

mor pelo outro, e as declarações de seus exe-
cutivos sobre o assunto beiram o cinismo.
"A única coisa que sei sobre a Samsung é
que é uma empresa competente", diz Chang
Bum Byun, vice-presidente executivo de
vendas ê marketing da LG. "Não estou mui-
to preocupado com a LG", afirma José Ro-
berto Campos, vice-presidente executivo da
Samsung, que foi recrutado da Lucent.

A indiferença, claro, é apenas aparen-
te. Para crescer no Brasil, as duas compa-
nhias puseram em prática um plano de
combate quase militar. Foram designados
executivos experientes para cumprir mis-
sões específicas. Numa primeira fase, ca-
da uma mandou um presidente para esta-
belecer a marca e contratar executivos lo-
cais para tocar a operação no dia-a-dia.
Depois, eles deram lugar a um outro exe-
cutivo, responsável pelos canais de ven-

das e pelas fábricas. A operação foi com-
pletada com a chegada de um profissio-
nal focado em marketing. No caso da LG.
o escolhido foi o atual presidente, Chong
Bong Cho, cuja meta era expandir a mar-
ca com novos produtos. Ele cumpriu a
missão — e por isso vai deixar a empre-
sa no ano que vem, para dar lugar a outro
executivo coreano.

E difícil dizer se é a LG ou a Samsung
que simboliza melhor a forte cultura em-
presarial coreana. Em ambas, o trabalho
é uma religião. "A única razão para cres-
cermos é trabalhar muito", afirma Byun,
da LG. Por "trabalhar muito" entenda-se
um expediente que, independentemente
de até quão tarde as pessoas tenham fica-
do na noite anterior, começa impreterivel-
mente às 8 da manhã. Não tem hora para
terminar e freqüentemente inclui feriados
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concorrência

e fins de semana. "É uma
questão de sobrevivência che-
gar no horário e cumprir pra-
zos", diz Byun, num portu-
guês bastante fluente. "Se al-
guém promete me entregar
um relatório no dia seguinte,
não importa se é aniversário
do sogro ou da filha. Tem de
entregar." Os coreanos são os
primeiros a dar o exemplo.
"Chegamos aqui às 8 e eles já estão na ati-
va. Saímos às 9 da noite e eles continuam
lá", afirma Eduardo Toni, gerente-geral
de marketing da LG. "Os brasileiros não
gostam de planejar e deixam para ama-
nhã o que podem fazer hoje", diz Byun.
"'Meu lema é: faça agora. Se as pessoas
não entendem, problema delas."

Loja de televisores em Seul, na Coréia: ódio entre rivais

Ter controle absoluto sobre tudo é outro
traço do estilo coreano. Em geral, a estra-
tégia das matrizes é nomear o que os bra-
sileiros denominaram de executivos-espe-
lho — um coreano que supervisiona tudo
o que faz um executivo brasileiro. Na Sam-
sung, por exemplo, quem manda é Cam-
pos, mas ele é vigiado de perto por Youl Jin

Koh, cuja função oficial é cui-
dar da comunicação com a ma-
triz na Coréia. Campos vê van-
tagens em trabalhar nesse cli-
ma. "Na Samsung há uma sen-
sação de crise o tempo todo'",
diz. Em compensação, segun-
do o executivo, os coreanos pro-
videnciam todas as condições
para que as ambiciosas metas
sejam cumpridas. "Sempre me

perguntaram do que eu precisava para fa-
zer a empresa crescer quanto eles queriam",
diz Campos. "E me entregaram tudo o que
eu pedi — investimentos, verbas para mar-
keting e até, se eu quiser, uma fábrica."

No Portal EXAME, leia mais sobre a
disputa entre Samsung e LG no Brasil
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